
 

 

  

बैलगाडा शर्यतीसाठी राज्र् सरकार विधेर्क आणणार 

तामिळनाडूतील जलीकट्टूच्र्ा पार्शियभूिीिर राज्र्ात बैलगाडी शर्यत पुन्हा सुरु होण्र्ाची शक्र्ता 
आहे. राज्र् सरकारने बैलगाडी शर्यत सुरू करण्र्ासाठी हालचाली सुरु केल्र्ा आहेत.  
 

र्ासाठी िुख्र्िंत्रर्ांनी कािकाज सल्लागार समितीिध्रे् विधेर्क आणण्र्ाचे आदेश विधी आणण 
न्र्ार् विभागाला ददले आहेत. अर्यसंकल्पीर् अधधिेशनाच्र्ा पदहल्र्ा आठिड्र्ात विधी आणण 
न्र्ार् विभागाकडून बैलगाडी शर्यतीसाठी विधेर्क आणले जाणार आहे. 
 

बैलगाडा शर्यतीदरम्र्ान बैलांना अततशर् तनदयर्ीपणे िागिण्र्ात रे्त असल्र्ाने २०११ िध्रे् 
अध्र्ादेश काढून प्राण्र्ांच्र्ा शर्यतीिर बंदी घातली गेली होती. त्र्ािुळे बैलगाडा शर्यतींिरही बंदी 
आली. हा िाद पुढे न्र्ार्ालर्ात गेल्र्ािर तनकाल बैलगाडा िालकांच्र्ा विरोधात लागला. उच्च 
न्र्ार्ालर्ाने ददलेला तनकाल सिोच्च न्र्ार्ालर्ानेही कार्ि ठेिला. 
 

िध्र्ंतरीच्र्ा काळात कें द्रात सत्ताबदल झाल्र्ािर कें द्रीर् पर्ायिरण िंत्री प्रकाश जािडकेर र्ांनी 
बैलगाडा शर्यतीिरील बंदी िागे घेतली होती. िात्र सिोच्च न्र्ार्ालर्ाने ही बंदी कार्ि ठेिली 
होती. 
 

 

 

डॉ. विजर्ा राजाध्र्क्ांचा आज जनस्र्ान पुरस्काराने सन्िान 

िराठी सादहत्र्ातील प्रततष्ठेचा िानला जाणारा जनस्र्ान पुरस्कार ज्रे्ष्ठ लेणिका डॉ. विजर्ा 
राजाध्र्क् र्ांना कुसुिाग्रज प्रततष्ठानचे अध्र्क् ि ज्रे्ष्ठ सादहत्त्र्क िधु िंगेश कणणयक र्ांच्र्ा 
हस्ते आज (सोििार) नामशकिध्रे् ददला जाणार आहे. 
 

कुसुिाग्रज प्रततष्ठानच्र्ा ितीने देण्र्ात रे्णारा हा परुस्कार सोहळा िहाकिी कामलदास नाट्र्गहृ 
रे्रे् सार्ंकाळी ६ िाजता पार पडणार आहे.  
 

िराठी सादहत्र्ात चौफेर विषर्ािर लेिन, स्त्रीिादी लेणिका ि सिीक्क म्हणून डॉ. विजर्ा 
राजाध्र्क् पररधचत आहेत. िंुबईच्र्ा एत्ल्फन्स्टन िहाविद्र्ालर् ि एसएनडीटी विद्र्ापीठात 
त्र्ांनी िराठीचे अध्र्ापन केले आहे.  
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िहाविद्र्ालर्ात मशक्ण घेत असतानाच त्र्ांनी आपल्र्ा लेिनाला सुरुिात केली. त्र्ांची पदहली 
कर्ा स्त्री िामसकातून प्रमसद्ध झाली. ‘अधांतर’ हा त्र्ांचा पदहला कर्ासंग्रह. विदेही, अनोळिी, 
अकत्ल्पत, हंुकार र्ांसह त्र्ांचे १९ कर्ासंग्रह आजिर प्रकामशत झाले आहेत. िध्र्ििगीर् 
स्त्रीजीिनाचे धचत्रण त्र्ांच्र्ा कर्ांिध्रे् ददसून रे्ते.  
 

विजर्ा राजाध्र्क् र्ांनी सन २००० साली इंदरू रे्रे् आर्ोत्जत अणिल भारतीर् सादहत्र् 
संिेलनाचे अध्र्क्पद भूषविले. त्र्ांना सादहत्र् अकादिी पुरस्कारासह अनेक पुरस्कारांनी 
सन्िातनत करण्र्ात आले आहे. 
तसेच प्रततष्ठानच्र्ा ितीने ‘कुसुिाग्रज स्िरण’ र्ा कार्यक्रिाचे देिील आर्ोजन करण्र्ात आले 
आहे.  
 

 

 

ररक्ा परिान्र्ासाठी िराठीची सक्ती बेकार्देशीर 

ररक्ा परिान्र्ांसाठी िराठी भाषा अतनिार्य असल्र्ाचे सरकारचे पररपत्रक अिैध असल्र्ाचे िंुबई 
उच्च न्र्ार्ालर्ाने म्हटले आहे.  
 

ररक्ा परिान्र्ासाठी अजय करणाऱर्ांना िराठी भाषा र्ार्ला हिी, असे पररपत्रक राज्र् सरकारकडून 
काढण्र्ात आले होते. िात्र अशाप्रकारे सक्ती करणे र्ोग्र् नसल्र्ाचे िंुबई उच्च न्र्ार्ालर्ाने 
सोििारी म्हटले होते.  
 

आज (बुधिारी) निीन िराठी ररक्ा परिान्र्ांसाठी िराठी अतनिार्य असल्र्ाचे राज्र् सरकारचे 
पररपत्रक िंुबई उच्च न्र्ार्ालर्ाने अिैध ठरले आहे. 
 

र्ा प्रकरणी बचाि करताना ररक्ा परिान्र्ांसाठी फक्त िराठी भाषेचे िूलभूत ज्ञान आिर्शर्क 
असल्र्ाचे सरकारने िंुबई उच्च न्र्ार्ालर्ात सांधगतले. िराठी भाषेच्र्ा सक्तीचा तनणयर् नव्र्ा 
परिान्र्ांसाठीच लाग ूअसल्र्ाचेही राज्र् सरकारकडून िंुबई उच्च न्र्ार्ालर्ाला सांगण्र्ात आले. 
 

 

 

'आर्एनएस विराट' नौदलाचा तनरोप घेणार 



 

 

भारतीर् नौदलाचा िानबबदं ूठरलेली 'आर्एनएस विराट' ही वििानिाहू र्ुद्धनौका रे्त्र्ा ६ 
िाचयला भारतीर् नौदलाचा तनरोप घेणार आहे. र्ा तनरोपाच्र्ा ददिशी संधधप्रकाशात विराटिरील 
नौदलाचा ध्िज अिेरचा िाली घेण्र्ात रे्ईल. जिळपास ५७ िषे जगातील दोन िहत्त्िाच्र्ा 
नौदलांिध्रे् सेिा बजािल्र्ानंतर ही र्ुद्धनौका तनितृ्त होत आहे. 
 

'जलिेि र्स्र्, बलिेि तस्र्' र्ा आपल्र्ा ब्रीदिाक्र्ाला साजेशी कारकीदय घडिणारी र्ुद्धनौका 
म्हणून आर्एनएस विराटकड ेपादहले जाते. 'सेंटॉर' िगायतील र्ा वििानिाहून र्ुद्धनौकेचे 
िैमशष्टय़ म्हणजे र्ा र्ुद्धनौकेने भारतीर् नौदलात ३० िष ेतर इंग्लंडच्र्ा 'रॉर्ल नेव्ही'िध्रे् २७ 
िषे आपली सेिा बजािली.  
 

सिायधधक सेिा केल्र्ाने र्ा र्ुद्धनौकेची धगनीज बुकच्र्ा जागततक विक्रिात नोंददेिील झाली 
आहे. तनरोप सिारंभात लष्कराच्र्ा डाक विभागाकडून एक विशषे फलक तसेच एक पुस्तक 
प्रकामशत करण्र्ात रे्णार आहे. 
 

विराट भारतीर् नौदलात १२ िे १९८७ साली दािल झाली होती. वििानिाहू र्ुद्धनौका भारतीर् 
नौदलात सािील झाल्र्ाने त्र्ा काळात भारतीर् नौदलाच्र्ा सागरी सािररक ताकदीत िाढ झाली 
होती.  
 

विराटिर हिाई िाऱर्ाची क्िता असलेल्र्ा वििानांची तुकडी होती. र्ात सागरातील 'पांढरे िाघ' 

म्हणून ओळिली गेलेली सी-हॅररअर ही वििाने, पाणबुडीरोधी सी-ककंग एिके ४२ सी ही 'हापूयन' 

म्हणून ओळिली गेलेली वििाने तसेच चेतक हेलीकॉप्टर र्ांचा सिािेश होता. 'धू्रि' आणण 
रमशर्न बनािटीची 'कािोि-३१' हेलीकॉप्टरनेही विराटिरून उड्डाणे केली आहेत. 
 

तीन दशकांत र्ा र्ुद्धनौकेिरील वििानांनी एकूण २२ हजार ६२२ तासांचा प्रिास केला आहे. २ 
हजार २५२ ददिस ही र्ुद्धनौका र्ा काळात कतयव्र्ािर होती.सेिाकाळात विराटने ५ लाि ८८ 
हजार २८७ सागरी िैलांचा प्रिास केला.  
 

िहत्त्िाची बाब म्हणजे सात िषे म्हणजे जिळपास २७ िेळा विराटने पथृ्िी प्रदक्षक्णा केली. 
तसेच, र्ुद्धनौकेचा बॉर्लरदेिील गेल्र्ा तीन दशकांत तब्बल ८० हजार ७१५ तासांसाठी चालला 
आहे. 
 



 

 

१९८९ साली श्रीलंका रे्रे् भारताने राबविलेल्र्ा शांती िोदहिेत विराटने 'ऑपरेशन ज्र्ुवपटर' ही 
िहत्त्िाची कािधगरी बजािली होती. १९९० िध्रे् गढिाल रार्फल्सच्र्ा जिानांसोबत विराटने एक 
िोहीि पूणय केली होती. 
 

भारताच्र्ा संसदेिर हल्ला झाल्र्ानंतर २००१ ि २००२ र्ा काळात ऑपरेशन पराक्रििध्रे्देिील 
आपला सहभाग नोंदिला होता. १९८७ पासून २२ कप्तानांनी र्ा र्ुद्धनौकेचे सुकाणू र्शस्िीरीत्र्ा 
हाताळले असून ४० ध्िजाधधकारी आणण आजिरच्र्ा पाच भारतीर् नौदल प्रिुिांनी आर्एनएस 
विराटिर आपली सेिा बजािली आहे.  
 

'रॉर्ल नेव्ही'िध्रे् असताना १३ बब्रदटश कप्तानांनी र्ा नौदलाची धुरा सांभाळली होती. 
 

 

 

त्जतचूी सिुणयभरारी 
स्पधेत प्रत्रे्क ददिसागणणक कािधगरीत सुधारणा करणाऱर्ा अव्िल नेिबाज त्जतू रार्ने 
राजधानी ददल्लीत सुरू असलेल्र्ा विर्शिचषक नेिबाजी स्पधेत सुिणयपदकाची किाई केली.  
 

िंगळिारी कांस्र्पदकािर सिाधान िानािे लागलेल्र्ा त्जतूने बुधिारी ५० िीटर वपस्तूल प्रकारात 
अव्िल स्र्ान पटकािले. सुिणयपदकािर कब्जा करताना त्जतूने २३०.१ गणुांसह विर्शिविक्रिाचीही 
नोंद केली. र्ा स्पधेतले भारताचे हे पदहलेच सुिणयपदक आहे.  
 

त्जतूचा सहकारी अिनप्रीतने रौप्र्पदक तर इराणच्र्ा िाहीद गोलिानदानने कांस्र्पदक 
मिळिले. 
 

 िदहलांच्र्ा २५ िीटर रॅवपड फार्र वपस्तूल प्रकारात िुस्कानला ५७६ गणुांसह १२व्र्ा तर राही 
सरनोबतला २३व्र्ा स्र्ानािर सिाधान िानािे लागले. िदहलांिध्रे् स्कीट प्रकारात रर्शिी राठोड 
(१७), आरती मसगं (२४) तर सातनर्ा शिे (२७) अतंति फेरीसाठी पात्र ठरू शकल्र्ा नाहीत. 
 

 

 

भारतीर् र्ुिा फुटबॉल सघंाचे िाटोस प्रमशक्क 



 

 

अणिल भारतीर् फुटबॉल संघटनेने पोतुयगालच्र्ा लुईस नोटयन डी िाटोस र्ांची भारतीर् र्ुिा (१७ 
िषाांिालील)संघाच्र्ा िुख्र् प्रमशक्कपदी तनर्ुक्ती केली.  
 

िेळाडूनंी केलेल्र्ा आदंोलनानंतर आधीचे प्रमशक्क तनकोलार् अ ॅडि र्ांनी िादग्रस्त पररत्स्र्तीत 
राजीनािा ददला होता.  
 

डी िाटोस र्ांनी भारतीर् संघाचा कणयधार बार्च्र्ुंग भूततर्ा आणण भारतीर् क्रीडा प्राधधकरणाचे 
िहासंचालक इंजेटी श्रीतनिास र्ांच्र्ाशी चचाय केली. त्र्ानंतर िंगळिारी त्र्ांनी अणिल भारतीर् 
फुटबॉल संघटनेचे प्रमशक्क प्रफुल्ल पटेल र्ांची भेट घेतली. र्ानंतर प्रमशक्कपदी िाटोस र्ांच्र्ा 
नािािर मशक्कािोतयब झाले. 
 

 

 

कोहलीला पॉली उम्रीगर पुरस्कार 

सलग चार कसोटी िामलकांिध्रे् द्विशतक झळकािण्र्ाची ककिर्ा साधणारा भारतीर् संघाचा 
कणयधार विराट कोहलीची भारतीर् कक्रकेट तनर्ािक िंडळातफे (बीसीसीआर्) देण्र्ात रे्णाऱर्ा 
िषाांतील सिोत्ति आंतरराष्रीर् कक्रकेटपटूसाठीच्र्ा प्रततष्ठेच्र्ा पॉली उम्रीगर पुरस्कारासाठी तनिड 
झाली आहे.  

 

र्ंदाच्र्ा हंगािात कसोटी, एकददिसीर् आणण ट्िेन्टी-२० अशा ततन्ही प्रकारांत सिायधधक धािांचा 
िानही कोहलीच्र्ा नािािर आहे. त्र्ाने ततसऱर्ांदा र्ा पुरस्कारािर नाि कोरले आहे.  
 

अष्टपैलू िेळाच्र्ा बळािर भारतीर् संघाच्र्ा विजर्ात िोलाची भूमिका बजािणाऱर्ा रविचंद्रन 
अत्र्शिनला ददलीप सरदेसाई पुरस्काराने सन्िातनत करण्र्ात रे्णार आहे. हा पुरस्कार दसुऱर्ांदा 
पटकािणारा अत्र्शिन पदहला िेळाडू ठरला आहे.  
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प्रदीघय रणजी हंगािात सिायधधक धािा फटकािणाऱर्ा शे्रर्स अय्र्रला िाधिराि मसधंधर्ा 
पुरस्काराने गौरिण्र्ात रे्णार आहे. कूचबबहार करंडक स्पधेत धािांची टाकंसाळ उघडणाऱर्ा 
अरिान जाफरला एनकेपी साळिे पुरस्काराने सन्िातनत करण्र्ात रे्णार आहे.  
 

सी. के. नार्डू चषकात सिायधधक धािा करणाऱर्ा जर् बबस्ताची एि. ए. धचदम्बरि 
पुरस्कारासाठी तनिड झाली आहे. अनुभिी िदहला कक्रकेटपटू मिताली राजची जगिोहन दालमिर्ा 
पुरस्कारासाठी तनिड झाली आहे. 
 

र्ंदाच्र्ा हंगािात रणजी करंडक, सी. के. नार्डू चषक तसेच िदहला प्लेट लीग गटाच्र्ा 
जेतेपदाची किाई करत ददिािदार र्श साकारणाऱर्ा िंुबई कक्रकेट असोमसएशनचा सिोत्ति राज्र् 
संघटनेचा पुरस्कार देऊन गौरि करण्र्ात रे्णार आहे. िंुबईने र्ा हंगािात कूचबबहार चषक, 

विजर् ियचट चषक र्ांच्र्ासह िदहला एकददिसीर् एमलट गट स्पधेत उपविजेतेपद पटकािले 
आहे. 
 

 
 

 

 



 

 

मशिलकर, गोर्ल, रंगास्िािी र्ांना जीिनगौरि 

स्र्ातनक कक्रकेटिध्रे् ददिािदार कारकीदय घडिणाऱर्ा िात्र भारताचे प्रतततनधधत्ि करण्र्ाची संधी 
मिळू न शकलेल्र्ा रात्जदंर गोर्ल आणण पद्िाकर मशिलकर र्ा ददग्गजांना भारतीर् कक्रकेट 
तनर्ािक िंडळातफे (बीसीसीआर्) जीिनगौरि पुरस्कार प्रदान करण्र्ात रे्णार आहे.  
 

र्ा दोघांच्र्ा बरोबरीने िाजी िदहला कक्रकेटपटू शांता रंगास्िािी र्ांनाही र्ाच पुरस्काराने 
सन्िातनत करण्र्ात रे्णार आहे. र्ा पुरस्कारासाठी तनिड होणाऱर्ा रंगास्िािी पदहल्र्ा िदहला 
िेळाडू आहेत. ८ िाचयला बंगळुरू रे्रे् होणाऱर्ा सोहळ्र्ात त्र्ांना गौरिण्र्ात रे्णार आहे. 
 

भारतीर् कक्रकेटला अिूल्र् र्ोगदानासाठी िािन विर्शिनार् कुिार आणण ददिंगत रिाकांत देसाई 
र्ांना बीसीसीआर्तफे विशषे पुरस्काराने सन्िातनत करण्र्ात रे्णार आहे.  
 

िन्सूर अली िान पतौडी स्ितृतप्रीत्र्र्य पाचिे व्र्ाख्र्ान झाल्र्ानंतर पुरस्कार्ीचा गौरि करण्र्ात 
रे्णार आहे. िाजी कसोटीपटू फारुि इंत्जनीर्र र्ंदा िक्ते असणार आहेत. र्ष्टींपाठी घोटीि 
चपळता आणण आक्रिक फलंदाजीसाठी प्रमसद्ध फारुि र्ांनी ४६ कसोटी आणण पाच एकददिसीर् 
सािन्र्ात भारताचे प्रतततनधधत्ि केले. 
 

एन. राि, रािचंद्र गुहा आणण डार्ना एडल्जी र्ांचा सिािेश असलेल्र्ा समितीने पुरस्कार्ीची 
तनिड केली.  
 


